
Stagiair Tentoonstellingen bij het Zaans Museum  
Voor een periode van 4 tot 6 maanden  
4 dagen per week  
Vanaf oktober 2020 
 
Heb jij al ervaring met het helpen opzetten van tentoonstellingen? Vertel jij graag verhalen naar een 
breed publiek? Dan is deze stage iets voor jou! In het Zaans Museum op de Zaanse Schans maak je 
kennis met een wereldberoemd stukje Holland. Het Holland van de molens, de industrie, de groene 
houten huizen, maar ook van de koopmansgeest, het harde werken en de kenmerkende no-nonsens 
mentaliteit. Het verhaal, de cultuur en geschiedenis van Zaankanters staan centraal in het Zaans 
Museum.  
 
Het Zaans Museum organiseert regelmatig tijdelijke tentoonstellingen over uiteenlopende 
onderwerpen die raakvlak hebben met de Zaanstreek. Voor het komende jaar (2021) staan een 
tentoonstelling over het tijdsbeeld van Monet in Zaandam en een hedendaagse kunsttentoonstelling 
gepland. Als je bij ons stage komt lopen ga je samen met de conservator en het team Museale Zaken 
actief aan de slag met tentoonstellingen. 
 
Het team Museale Zaken bestaat uit tien vaste medewerkers plus een vaste pool van gidsen en 
(vrijwillige) museumdocenten die gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van 
tentoonstellingen, evenementen, educatieve programma’s en participatieprojecten.  
 
Taakomschrijving  

- inventarisatie en digitalisatie van de objecten in de tentoonstelling 
- contact onderhouden met de bruikleengevers, opstellen conditierapporten 
- deelonderzoek uitvoeren 
- assisteren inrichting, contact onderhouden met het opbouwteam 
- assisteren algemene werkzaamheden 
 
Profiel  
- Je bent sociaal en kunt goed samenwerken  
- Je bent een aanpakker 
- Je bent nieuwsgierig, accuraat, flexibel en proactief 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en schriftelijk 
- Je zit in het vierde jaar van de Reinwardt Academie of een volgt een master aan een universitaire 
kunst- of erfgoedopleiding 
 
Wat bieden wij?  

• Een stage voor 3 tot 4 dagen per week, voor een periode van 6 maanden, vanaf oktober 2020 

• Het traject van het maken van een tentoonstelling doorlopen 

• Een stagevergoeding  

• Een interessante, afwisselende en inspirerende werkomgeving  
 
Uiteraard is er ruimte voor een eigen opdracht die je in samenspraak met het museum kan bepalen. 
 



Geïnteresseerd? Solliciteren op deze vacature kan door je motivatie en CV te sturen naar 
sollicitaties@zaansmuseum.nl t.a.v. Inge Stegeman. Voor meer informatie over de functie kun je 
terecht bij Martine Verstraete, Hoofd Museale Zaken, m.verstraete@zaansmuseum.nl  

 

 


